Regulārie pasākumi Priekules draudzē
Svētdiena: plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS
plkst. 17:00 AA Sapulce (Draudzes namā)
Otrdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
plkst. 18:00 AA sapulce (Draudzes namā)
Trešdiena:

plkst. 12:00 Zupas virtuve (Draudzes namā)
plkst. 11:00 Svētbrīdis slimnīcā, mēneša pēdējā
trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana
(ir iespējams citās dienās un citos laikos, sarunājot pa telefonu)
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
Piektdiena: plkst. 17:30 Kora mēģinājumi.

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek laipni
aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.
Draudžu mācītāja Kārļa Puķīša pieņemšana un
mājapmeklējumi piesakoties pa telefonu mob. 26576197
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv; un facebook mājas lapā
var apskatīties fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744 Aizputes iela 10,
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,28204385
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Un uz šīs klints Es celšu savu draudzi,
un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.
( Mateja 16;18)
Par grūtiem laikiem
Mēs tiko esam atvilkuši elpu pēc pārbaudījuma
dienām. Aizliegumi, nosacījumi un likumi, kas regulēja
baznīcas dzīvi un kalpošanu ir daļēji atcelti un ir
iespējams pārdomāt šos notikumus, izvērtēt un izdarīt
secinājumus.
Jo šis laiks ļoti līdzinājās īstām vajāšanām.
Baznīca no laicīgās varas un preses puses tika
pielīdzināta
izklaides
industrijai
un
sporta
pasākumiem.
Ja viena daļa cilvēku nedrīkst baudīt koncertus,
teātri un sacensības. Kādēļ gan cita cilvēku daļa drīkst
baudīt baznīcu, tas nav taisnīgi. Tā spriež pasaule.
Bet mēs zinām, ka tās ir dažādas lietas jo nevienā
koncertā neizšķirās mūžīgās dzīvības jautājums.
Baznīca nav izklaide. Baznīca ir daļa no Dieva

valstības, tā nav no šīs pasaules, tādēļ šī pasaule
baznīcu nesaprot un pat ienīst.
Bet baznīca turpina kalpot šajā pasaulē nesot tai
svētību un neatbildētu mīlestību, tāpat kā darīja un
turpina darīt tās Galva un Pestītājs mūsu Kungs Jēzus
Kristus.
Pārbaudījuma brīdi notika liels apjukums un daudzi
draudžu locekļi tika samulsināti. Katru dienu notika
pārrunas starp bīskapiem un ministrijām par
noteikumiem. Pēc kuriem baznīca drīkst kalpot,
informācija katru dienu, un reizēm pat vairākas reizes
dienā mainījās un tam bija grūti izsekot. Jo arī politiķiem
bija dažādi uzskati. Savukārt masu mēdiji kuri nebūt nav
baznīcai labvēlīgi deva neprecīzu informāciju un nereti
apzināti aizmirsa svarīgas lietas.
Tādēļ ja kas tāds atkārtojas ir svarīgi neticēt visam
ko saka masu mēdiji, bet sazvanīt savu mācītāju kurš
savukārt uztur sakarus ar prāvestu un bīskapu, lai iegūtu
nesagrozītu informāciju. Jo var pienākt brīdis kad
dievkalpojumi būs jānotur pa mājām vai slepeni kaut kur
mežā.
Jāņa atklāsmes grāmatā Pestītājs saka Smirnas
draudzei : ‘’ Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu
dzīvības kroni’’(2;10). Reizēm baznīcas un laicīgās
valdības ceļi šķirās un tad vairāk ir jāklausa Pestītāja
balsij, lai arī pie mums šis viņa apsolījums piepildītos.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~

Kapu svētki:
2.augustā
plkst. 13.00 Mālkalnu kapos
plkst. 14.00 Lībju kapos
16.augustā plkst. 11.00 Mazgramzdas kapos
plkst. 12.00 Judu kapos
plkst.13.00 Stervēnu kapos
plkst. 14.00 Nodegu kapos

~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS

Kunga eņģelis nāca vēlreiz, pieskārās Elijam un
sacīja: ‘’ Celies un ēd, jo tev gaidāms garš ceļš.’’

~Lūgšana gatavojoties kapu svētkiem~
Mēs zinām, ka dzīvība un nāve ir Tavās rokās. Tavā
grāmatā ir ierakstīta katra diena, ko Tu esi mums
licis, pirms vēl neviena no tām nebija. Kad mēs
domājam par tik daudzu mums tuvu cilvēku
aiziešanu, palīdzi mums saprast, cik īss ir mums
atvēlētais laiks. Tēvs, dod, ka mūsu cilvēciskā kopība
šajā īsajā un dārgajā žēlastības laikā palīdz mums
sagatavoties sadraudzībai ar svētajiem, kas ir jau
sasnieguši debesu mājas, un kopībai ar Tevi mūžīgajā
un pilnīgajā priekā. Āmen.

